
....................................:التلمیذ اسم  

3/........        :وىــــالمست  
                    ........    : الرقم الترتیبي

                                   :ةـــــــــــــالنقط

  20  
 

 

  )ن1(.........................................................

..................................................................................................................................................................... 

...............................................................................  

  )ن3(؟حدد موقفك مع التعلیل واالستدالل الشرعي

.................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................  

................................................................................................................................................................................  

  )ن2(:أذكر بعض مظاھر التعایش مع الیھود وغیرھم من المسلمین  التي حثت علیھا الوثیقة  لتفنید وإبطال إدعاءات المتدخل األول في الوضعیة

........................................................................................  

  )ن2(: ا الوضعیة أعالهممن سورة الحدید التي تضمنتھ

  منھا قیمة من القیم المستفادة

.............................................................................  

إنكار هللا تعالى على بعض الناس عدم إیمانھم رغم أخذ المیثاق علیھم وإنزال القرآن الكریم على الرسول الكریم 

...................................................................  

..............................................................................................................................................  

  )ن3(:لزكاة بشكل كبیر في تحقیق التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة للمجتمع المسلم، أذكر ثالثة آثار لذلك

..............-........................................................  

  االستدالل الشرعي

...........................................................................................  

.............................................................................................  

یَا أَیَُّھا النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُْنثَى َوَجعَْلنَاكُْم شُعُوبًا َوقَبَائَِل 

  )13:الحجرات())ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمكُْم ِعْنَد ِهللا أَتْقَاُكْم إِنَّ هللاَ َعِلیٌم َخبِیرٌ 

 تمنیاتي لكم بالتوفیق والسداد إن شاء هللا تعالى

 

تطبیق اإلسالم عقیدة وشریعة " تابعت من خالل منتدیات الحوار التي تتیحھا بعض مواقع التواصل االجتماعي نقاشا حول موضوع 
ن الوثیقة لم یدعي أ: المتدخل األولف فكان مما أثار انتباھك تدخالت بعض المشاركین ، 

ایش بین مكونات مجتمع المدینة بل اعتمدت سیاسة اإلبعاد والمصادرة مستدال بطرد المسلمین للیھود من 
فیعتقد أن اإلسالم یھتم بالجانب العقدي فقط، وال یھتم ال بتنظیم حیاة الناس وال بسلوكیاتھم ، كالصالة 

الزكاة ما ھي إال ضریبة ، وأن  البیعة لیست من الدین في شيء
ِ َوَرُسوِلِھ َوأَْنِفقُوا ((الحدید تعالى یقول في سورة  آِمنُوا بِا�َّ

  .دينك طلب من التدخل مدليا برأيك في الموضوع

����﷽ 

التربیة اإلسالمیة مادة  
1كتابي رقم فرض   

 األسدس الثاني
2016/2017الموسم الدراسي   

خنیفرة
بني مالل

ثانویة أحمد الصومعي اإلعدادیة

2017 

  :عما یلي تأمل الوضعیة جیدا ثم أجب 

..........................................................................:حدد قضیة من القضایا التي تعالجھا الوضعیة

  )ن2(: عرف المفاھیم اآلتیة والواردة في الوضعیة

.........................................................................................................

................................................................................................

حدد موقفك مع التعلیل واالستدالل الشرعي"..عالقة لھ بتنظیم حیاة الناس أن اإلسالم یھتم بالجانب العقدي فقط وال

.....................................................................................................................

......................................................................................................................

.............................................................................................................................

أذكر بعض مظاھر التعایش مع الیھود وغیرھم من المسلمین  التي حثت علیھا الوثیقة  لتفنید وإبطال إدعاءات المتدخل األول في الوضعیة

..................................................................... -........................................................

من سورة الحدید التي تضمنتھ)  7( : طیات الواردة فیھ ، وعلى ضوء اآلیة

  .مع التعلیل)) أَْجٌر َكبِیرٌ (

..............................................................................  -.............................................................................

إنكار هللا تعالى على بعض الناس عدم إیمانھم رغم أخذ المیثاق علیھم وإنزال القرآن الكریم على الرسول الكریم  

  )ن2(

...........................................................................................................

.........................................................................................................

لزكاة بشكل كبیر في تحقیق التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة للمجتمع المسلم، أذكر ثالثة آثار لذلك

..............-...........................................................

  القضیة الشرعیة

  .مشروعیة البیعة في اإلسالم
-...........................................................................................

.............................................................................................

.........................................................................  

...........................................................................  

یَا أَیَُّھا النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُْنثَى َوَجعَْلنَاكُْم شُعُوبًا َوقَبَائَِل  ((قال تعالى 

ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمكُْم ِعْنَد ِهللا أَتْقَاُكْم إِنَّ هللاَ َعِلیٌم َخبِیرٌ 

  )ن

  ...................      :تقتصر الشریعة في اإلسالم على أداء الشعائر التعبدیة فقط

  ...................:      الزكاة ضریبة مالیة تفرض على األغنیــــــــــــــــــــــــــــاء

               ...................     : ــــــــــرةاألولى للھجـــــــــــــــ

تابعت من خالل منتدیات الحوار التي تتیحھا بعض مواقع التواصل االجتماعي نقاشا حول موضوع 
فكان مما أثار انتباھك تدخالت بعض المشاركین ، " على ضوء وثیقة المدینة وإمارة المؤمنین

ایش بین مكونات مجتمع المدینة بل اعتمدت سیاسة اإلبعاد والمصادرة مستدال بطرد المسلمین للیھود من 
فیعتقد أن اإلسالم یھتم بالجانب العقدي فقط، وال یھتم ال بتنظیم حیاة الناس وال بسلوكیاتھم ، كالصالة 

البیعة لیست من الدین في شيءأن  ،معتبرا..،وطاعة أولي األمریقالوفاء بالعھود والمواث
تعالى یقول في سورة وهللا سبحانھ  .مالیة تفرض على األغنیاء وال أثر لھا في تنمیة المجتمع،

ا َجعَلَُكْم ُمْستَْخلَِفیَن فِیِھ  فَالَِّذیَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوأَْنفَقُوا لَُھْم أَْجٌر َكِبیٌر       . ))7(ِممَّ

دينك طلب من التدخل مدليا برأيك في الموضوع تك مسلما غيورا على 

خنیفرة - أكادیمیة جھة بني مالل  
بني مالل:  المدیریة اإلقلیمیة  

 ثانویة أحمد الصومعي اإلعدادیة
دمحم الخلفي: األستاذ   

03/2017/....:تاریخ اإلنجاز  

:الوضعية التقويمية - 1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

تأمل الوضعیة جیدا ثم أجب  

حدد قضیة من القضایا التي تعالجھا الوضعیة -1

عرف المفاھیم اآلتیة والواردة في الوضعیة -2

.........................................................................................................:التعایش -

..........................:إمارة المؤمنین -

أن اإلسالم یھتم بالجانب العقدي فقط وال"یعتقد المتدخل الثاني -3

.....................................................................................................................

..............................................................................

.............................................................................................................................

أذكر بعض مظاھر التعایش مع الیھود وغیرھم من المسلمین  التي حثت علیھا الوثیقة  لتفنید وإبطال إدعاءات المتدخل األول في الوضعیة -4

-................................................

طیات الواردة فیھ ، وعلى ضوء اآلیةمعامال الجدول اآلتي حسب ال -5

((في  التنوینحكم  -

-...........................................

 استدل من خالل سورة الحدید على - -6

( :إلخراج الناس من الظلمات إلى النور 

..............................................................................................................

............................................................................................................................................

لزكاة بشكل كبیر في تحقیق التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة للمجتمع المسلم، أذكر ثالثة آثار لذلكتساھم ا -7

-..........................................................

  )ن2(:امأل الجدول اآلتي-8

القضیة الشرعیة

مشروعیة البیعة في اإلسالم -

- .........................................................................

...........................................................................

ن3(: أجب بصحیح أو خطأ فیما یلي  -9

تقتصر الشریعة في اإلسالم على أداء الشعائر التعبدیة فقط -

الزكاة ضریبة مالیة تفرض على األغنیــــــــــــــــــــــــــــاء -

األولى للھجـــــــــــــــتمت كتابة الوثیقة في السنة  -

تابعت من خالل منتدیات الحوار التي تتیحھا بعض مواقع التواصل االجتماعي نقاشا حول موضوع 
على ضوء وثیقة المدینة وإمارة المؤمنین

ایش بین مكونات مجتمع المدینة بل اعتمدت سیاسة اإلبعاد والمصادرة مستدال بطرد المسلمین للیھود من تقم على المساواة والتع
فیعتقد أن اإلسالم یھتم بالجانب العقدي فقط، وال یھتم ال بتنظیم حیاة الناس وال بسلوكیاتھم ، كالصالة :  أما المتدخل الثاني.. المدینة

الوفاء بالعھود والمواثوالزكاة ، و
مالیة تفرض على األغنیاء وال أثر لھا في تنمیة المجتمع،

ا َجعَلَُكْم ُمْستَْخلَِفیَن فِیِھ  فَالَِّذیَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوأَْنفَقُوا لَُھْم أَْجٌر َكِبیٌر  ِممَّ

تك مسلما غيورا على وبصف
  


